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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน 
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบเุหตุผลในการขอเรียก
ประชมุให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึง่เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 20 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัจะบญัญัติ
ไว้เป็นอยา่งอื่น  

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบ ุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แกผู่้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ลว่งเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชัว่โมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลกิการประชมุ และให้การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้
เรียกนดัใหมอ่ีกคราวหนึง่โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม การประชุม
ครัง้หลงันีไ้มจ่ าต้องครบองค์ประชุม 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
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ข้อ 28 ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุ
จะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และ
เวลาที่จะประชมุครัง้ที่ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเ ข้าประชุม หนงัสือ
มอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงตอ่ที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉนัทะ
เพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีที่ไมม่ีข้อบงัคบัหรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น การออกเสยีงลงมติ
เร่ืองใด ๆ ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) บรรลนุิติภาวะ 
 (2) กรณีที่ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นต้องมีสญัชาติไทย 
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
 (5) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 

ข้อ 30 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิ

เลือกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะ
ท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดันัน้ ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมคัรใจออกจากต าแหนง่ยงัไมค่รบจ านวนตามวรรคแรก
ก็ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

การมอบอ านาจและการก าหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 
ให้กระท าร่วมกนัหรือแยกกนัเพื่อกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้
คา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการมีสทิธิเปลีย่นแปลงหรือถอนอ านาจที่ได้มอบให้ไว้
แก่บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าที่และแตง่ตัง้บคุคลอื่นขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอ านาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัค าสัง่และนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้คา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 

การออกหุ้นกู้ 

ข้อ 51 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 การออกหุ้นกู้ ต้องให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

        
 


